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Úvod

Vážení čtenáři,

když jsem připravoval podklady pro knihu Slavné plzeňské firmy a podnikatelé, pročí-
tal jsem mnoho zajímavých zpráv o tom, jak se naši předkové dovedli skvěle bavit, jak 
dokázali mohutně slavit, a velice se mi líbilo, jací to byli „vítači“.

Začal jsem si zapisovat různé slavnosti, události a zábavy a postupně je doplňovat 
o jedinečné příběhy našich rodáků, kterak „udělali díru do světa“ a zanechali stopu 
v dějinách.

Postupně tak vznikl obraz, který dal možnost alespoň zčásti nahlédnout do spole-
čenského života Plzeňanů za časů císaře pána.

Vydejte se tedy s námi do doby starých cirkusů a zvěřinců. Zatajte dech při vzletu 
obrovských balonů vzduchoplavců, plujte po Radbuze na velikém prámu za krásné 
noci plné světel a ohňostrojů, vítejte slavné cestovatele, sportovce i panovníky.

Zatancujte si v krásném kostýmu společně se stovkami Plzeňanů pod Eiffelovou 
věží ve slavné dvoraně hotelu Waldek. Oslavte na Obcizně při největší veselici 19. sto-
letí otce národa Františka Palackého. Obdivujte plzeňské siláky, kteří dovedli odnést 
koně ze scény na svých ramenou! Zkrátka bavte se nad tím, co naši předkové zažili 
v dobrém i zlém. 

Pohodové chvíle nad stránkami této knihy Vám přeje 
      
       Ladislav Silovský

Kniha vznikla za podpory Nadace 700 let města Plzně

Poděkování

V první řadě děkuji Tomáši Bernhardtovi z Národopisného muzea za doplnění 
vybraných dokumentů a profesionální připomínky k mému vyprávění o životě Plze-
ňanů a také za rozšíření obrazové dokumentace. Jedná se mnohdy o dosud nezveřej-
něné fotografie. 

Při vyhledávání dokumentů v Archivu města Plzně mi nezištně pomáhala a často 
radila Štěpánka Pflegerová, za což jí děkuji.

Zvláštní poděkování patří mým spolupracovníkům z Vodárny Plzeň – čistírny 
odpadních vod Plzeň-město, kteří mě svým zájmem o historii a povzbuzováním pře-
svědčili, abych napsal tuto knihu.

Na závěr velké díky nakladatelství Starý most za projevenou důvěru a možnost rea-
lizovat můj záměr.
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1) Slavné cirkusy v Plzni

Při cestě do Paříže v roce 1875 se v Plzni zastavil velký americký cirkus pana Myerse. 
Své první představení uspořádal 6. srpna na placu vedle tehdejší plynárny, která stá-
vala v místech rohu dnešní Husovy a Kovářské ulice. Toho dne také prošel městem 
velký propagační průvod. Hrálo se dvakrát denně a představení byla obměňována, 
aby diváci viděli vždy něco jiného. Cirkusáci se snažili nalákat do manéže co nejvíce 
diváků, a tak pořádali další a další průvody. Policejní úřad vydal povolení, aby 7. srpna 
projel Plzní veliký hudební a zrcadlový vůz tažený 20 koni a 8. srpna stejný vůz, ale 
tažený už 40 koni. Tento jedinečný vůz byl řízen pouze jedním vozkou z kozlíku. Na 
vědomost se Plzeňanům dávalo, že v každém představení vystoupí ti nejlepší „ame-
ričtí umělci a umělkyně“. V programu nechyběli beduíni ani Japonci. Plzeňané žasli 
nad předváděním vyššího jezdectví, cvičením koní i uměním gymnastů a akrobatů. 
Krotitel divé zvěře byl světově proslulý John Cooper z New Yorku, který představil 
cvičené slony a skupinu divých lvů v „posadě“, tedy za mříží.

Kvalita umělců i množství předváděných zvířat byly na světové úrovni, a tak 
návštěva cirkusu nebyla zrovna levná záležitost. Nejlepší místa stála jeden zlatý 
a 50 krejcarů, další místa pak jeden zlatý a ta nejhorší padesát krejcarů. 

Obdivuhodné výkony a skvělou zábavu předvedl cirkus navzdory tomu, že jej před 
příjezdem do Plzně postihla celá řada nešťastných příhod. Ve Veselí se nemohlo sehnat 

ustájení slonů, a tak zůstali pod širým 
nebem. Byli patrně špatně uvázáni, a tak 
si vyšli na blízké pole na lup. Pole celé 
zpustošili a podupali tak, že vypadalo 
jako mlat. Cirkusový stan byl za prudkého 
větru povalen a notně potrhán. Ze lvů po záhadné nemoci zbyli jen tři. Nejhorší neštěstí 
však postihlo cirkus v Písku. Mladý hoch dráždil slony a jeden jej chobotem chytil a tak 
prudce s ním udeřil o zem, že hoch vypustil duši.

Další z řady výtečných evropských cirkusů té doby, Sidoli, do Plzně zavítal 
v roce 1877.

Společnost čítala 78 osob a 32 koní. Šapito bylo postaveno u klatovské silnice vedle 
prázdné Danielovy kašny. Diváky lákaly různé atrakce – ředitel cirkusu Theodor 
Sidoli, „cvičitel a vyznamenaný jezdec cvičených i divokých koní“, Giuseppe Briatone, 
„režisér veškerých pantomim“, Angelani, „jezdec groteskních pokusů“, Louis, „salto-
mortálus koní“, Franzini Sidoni, „voltižer Evropy“, Miss Rosa, „jezdkyně groteskních Slavný cirkus Kludský na Jiráskově náměstí v roce 1929
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Plzeňané však také vyráželi na poměrně vzdálená poutní místa. Tehdy byla pouť sku-
tečně putování v průvodu (procesí) a její trasa často překročila desítky kilometrů. Takové 
slavné procesí vyžadovalo od účastníků vskutku dobrou fyzickou kondici a schopnost pře-
konávat s nadhledem i nepřízeň počasí. Pouť se nesměla přerušit, jinak by ztratila smysl.

Procesí bylo mimo církevních hodnostářů a zdatných nosičů praporců a zástav 
také vedeno pány z řad městské rady nebo ze zastoupení obecních starších. Chodívalo 
se různě, nejčastěji na Svatou Horu u Příbrami, na Zelenou Horu, k Panence Marii do 
Klatov, ke kostelu svatého Blažeje u Plzence (než byl za Josefa II. zrušen a pak i zbo-
řen), k Boží krvi do Tachova či ke svatému Vojtěchu na Planinách.

Na pouť se vyráželo jedině pěšky a na cestě byla řada přírodních překážek. Nebylo 
tedy divu, když si tahle bohulibá činnost občas vyžádala oběť největší. Dobové noviny 
například uváděly, že „... usnul v Pánu slovutný pan Jiřík Kur, měšťan a sklenář, zdejší 
muž obzvláštní dokonalosti věku svého okolo 85 let, jenž po 50 let bez oddechu chodil na 
pouť do Tachova. Pochován u Františkánů“.

9) Slovanská lípa u Bílé růže

Koncem čtyřicátých let 19. století se v hostinci U Bílé růže, co stál na náměstí hned 
vedle radnice, scházela ustálená společnost ctihodných mužů. Našli bychom tu pro-
fesora zdejšího filozofického ústavu Josefa Františka Smetanu, co vedle školy a hos-
pody zvládal psát jedny z prvních českých učebnic fyziky či historie, experimentovat 
s novými fotografickými technikami a dohlédnout na bratrance Bedřicha, aby dostu-
doval, nebo doktora Františka Škodu, jehož malý Emil tou dobou odkládal dětské 
hračky a začínal se potit nad základy psaní a počítání. Začal sem chodit Ignác Schiebl, 
který se právě vrátil z tovaryšského vandru a ještě nejspíš netušil, že kromě papírnic-
tví bude i tisknout knihy a noviny, zakládat městské finanční ústavy, starat se o pro-
voz divadla a nakonec bude i prezidentem zdejší Obchodní a živnostenské komory 
a zemským poslancem. Diskutoval tu i mladý Pecháček z Kalikovského mlýna, trochu 

Pouť u doubraveckého kostela svatého Jiří

Jedním z cílů procesí býval i Kyjov mezi 
Radčicemi a Malesicemi. Snímek byl pořízen 
ještě před výstavbou kaple v roce 1894.

Slavnost Božího těla na náměstí na přelomu 19. a 20. století

Slavnost Božího těla na jižní straně náměstí v polovině devadesátých let 19. století



34 35

pochválen. Pak mu vtiskl do ruky tři dukáty a pravil: ‚Böhmen brave musikanten sein.‘ 
Tato příhoda se bleskem dostala do povědomí pařížské veřejnosti, a když náš muzi-
kant z Bolevce doputoval za pár dní do Paříže, měl o reklamu postaráno. Tak vydělal 
svojí skvělou hrou na dudy celé bohatství.“

19) Vojenská večerka

S večerem ozývalo se po plzeňských ulicích tzv. čepobití nebo též večerka (capn-
štrajch). Zvláštní bylo, že jeden týden se večerka vybubnovávala a druhý týden zněla 
ulicemi trubka. Bubeníci či trubači vycházeli z hlavní strážnice na náměstí a syste-
maticky procházeli ulicemi města, aby je vojáci dobře slyšeli ve všech hospodách 
a nemohli se vymlouvat, že se přeslechli. V létě se troubilo a bubnovalo v devět hodin, 
v zimě už v osm. Až v roce 1869 byla večerka posunuta v zimě i v létě o hodinu. Už 
o rok později ale byla obchůzka zrušena a troubilo se jenom na křižovatkách hlavních 
ulic a ještě později už jenom u nároží kasáren. 

Dokud se ovšem obchůzky konaly, patřily k vítaným zpestřením pouličního života. 
K velké nelibosti hudebníků je často doprovázel houfec mládeže a do rytmu hudby 
prozpěvoval například:

Vojáci, vojáci, jděte spát,
když nemáte co dělat.

Vojáci, vojáci, jděte ležet,
když nemáte co večeřet.

Zítra bude paráda,
pětadvacet na záda.

Bývalo v takové večery v ulicích staré Plzně docela veselo.

Plzeňský dudák vyhrává na zlaté svatbě v Doudlevcích v roce 1931

Nádvoří kasáren kolem roku 1895

Kasárna 35. pěšího pluku kolem roku 1900
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Nebyli to však kupodivu první Japonci, 
kteří v Plzni vystoupili. Již roku 1870 do 
města zavítala jakási jiná japonská spo-
lečnost. Z  jejího vystoupení se bohužel 
žádný snímek nedochoval. Inspirovala 
však několik zdejších mladých mužů, 
aby ji parodovali na silvestrovské zábavě 
plzeňského zpěváckého spolku Hlahol. 
A  tak jediní Japonci, které máme z  těch 
dob zachycené na fotografii, jsou čisto-
krevní Plzeňáci „křtění Žumberou“. 

38) Jak vznikala Kilometrovka

Fotografie z  českého venkova pořízené 
někdy před rokem 1900 často překvapí 
tím, jak holá krajina je na nich zachycená. Kde dnes známe kopce porostlé stromy 
nebo keři, tam často vidíme holé travnaté a kamenité snahy. Jednak se na nich 
hodně páslo, jednak většinou nebyl důvod je zalesňovat. Takových případů, jako byly 
vyprahlé lochotínské stráně, které byly proměněny ve stinný park v půlce třicátých let 
19. století kvůli právě založeným lázním, nebylo mnoho. Měnit se to začalo až koncem 
století díky péči a práci různých okrašlovacích spolků. V Plzni se o výsadbu řady sadů 
a zalesnění nejrůznějších ladem ležících svahů zasloužila Jednota pro zakládání sadů 

založená roku 1874. Stopy její práce nalezneme na řadě míst, nejvíce se ovšem zapsala 
do paměti města vytvořením aleje zvané Kilometrovka.

Zřízení stinné procházkové cesty od Kalikovského mlýna na Lochotín se plánovalo 
od roku 1887. Nastaly ale problémy s vykupováním pozemků, zvláště v části u mlýna. 
Cena tři tisíce zlatých byla pro spolek příliš veliká. A tak vznikla výzva, aby se všichni 
plzeňští patrioti složili a finančně stavbu podpořili. Donátoři se okamžitě hlásili a při-
spívali. Nechyběly významné plzeňské osobnosti a podnikatelé – Eduard Dubský, Fran-
tišek a  Adolf Hýrovi, Emil Škoda, kníže Metternich, Arnošt hrabě z  Valdštejna a  jen 
Měšťanský pivovar v Plzni dal 600 zlatých. Jednota pro zakládání sadů k okrášlení Plzně 
tak mohla 16. března 1890 projednat konečně výstavbu cesty. Od Kalikovského mlýna 
až po hlavní lázeňský vrch v parku to bylo skoro 1 000 metrů. Původní jméno cesty znělo 
Wýtvarova podle městského rady, který se o stavbu zasadil. Vžitý lidový název zní ale 
Kilometrovka. V době vzniku byla roubená lípami a hlohovým plotem. Štěrková cesta 
překrytá písčitým jílem byla za každé nepohody schůdná. Stavbu sice provázely četné 
problémy, ale nadšení nakonec zvítězilo a Kilometrovka slouží až do dnešních dnů.

39) Pivní zvracítka

Skoro každá důležitá návštěva, která přijela do Plzně za obchodem, byla pozvána na pro-
hlídku Měšťanského pivovaru. Obchodní jednání místních firem se konala ve zvláštních 
hodovních místnostech, kde hosté končili prohlídky pivovaru. Pohoštění s neomezenou 
konzumací skvělého piva bylo součástí jednání. Hodovní místnosti byly vybaveny velice 
důmyslným zařízením, nad kterým se dnes můžeme jen pousmát nebo trochu pohoršit. 

Soudní rada Beckl s přáteli v japonských 
kostýmech

Kilometrovka od Kalikovského mlýna Skupinka návštěvníků v plzeňském pivovaře
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